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Danmarks største alt-i-ét testhus
Vi tilbyder at stå for den komplette produktgodkendelse.
Godkendelsesplanlægning, test, teknisk dokumentation og
certificering; det er dét, vi mener med ’alt-i-ét testhus’. Du
behøver ikke shoppe rundt og få udført forskellige dele af din
godkendelse hos forskellige testhuse.

Vi har det hele hos os, og skulle der i særlige tilfælde være
undtagelser, så står vi gerne for at få disse ting udført hos en
af vores dygtige samarbejdspartnere.

Serviceydelser

Certificering

Ekstrem- og specialtest

Elsikkerhedstest

EMC-test

Certificering kræves som
en obligatorisk del af visse
godkendelser, eller det kan
ønskes som den ultimative
bevisførelse for et produkts
overensstemmelse.

Vores ekstrem- og specialtest giver dokumentation for
produktets modstandsdygtighed i usædvanligt barskt
miljø.

Alle producenter skal forholde sig til elsikkerhed som
en væsentlig del af deres
produktgodkendelse.

Et produkts evne til rent
elektromagnetisk at fungere sammen med andet
elektronisk udstyr er et af
de væsentligste elementer
for produktgodkendelse i
ethvert land verden over.

Godkendelseskrav til
produkter

Klimatisk test

Produktgodkendelse af
medicinsk udstyr

Mekanisk test

Få hjælp til afdækning
af godkendelseskrav, så
produktet overholder lovgivningen og kan mærkes og
markedsføres korrekt.
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Vores test giver dig dokumentation for, om dit produkt kan modstå de forhold,
det vil blive udsat for under
normal brug.

Teknisk audiologi

Teknisk vejledning

Vi er blandt verdens førende
på test af høreapparater
og udfører som de eneste
i Danmark certificering af
høreklinikker.

Vi udfører teknisk vejledning
om EMC-forhold, trådløse
systemer, IoT-produkter og
-systemer, cybersecurity,
designmæssige udfordringer, robusthed, pålidelighed
og sikkerhed.

Få hjælp til produktgodkendelse af dit medicinske
udstyr, hvor kravene gælder
helt fra starten af produktudviklingen.

Wireless godkendelsesog performancetest
Få sikkerhed for, at dine
wireless-produkter og -systemer lever op til alle lovkrav, standarder og ønskede
specifikationer.

Vores mekaniske test giver
dig dokumentation for, om
dit produkt kan modstå de
forhold, det vil blive udsat for
under normal brug.

IoT – Internet of Things
Vi hjælper med at finde den
rette trådløse teknologi, lave
designreview, optimere for
den ønskede IoT-applikation, teste akkrediteret for
cybersikkerhed og alle andre
aspekter af planlægningen
og godkendelsen.
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Anerkendelser
Akkrediteringer, certificeringer og notificeringer
I de europæiske direktiver såvel som i nationale
forordninger rundt omkring i verden kan certificering udført
af et bemyndiget organ (notified body) være påkrævet, alt
efter produktets anvendelse, egenskaber eller anvendt
godkendelsesprocedure.

Vi anvender FORCE Certification A/S som uvildig
underleverandør til produktcertificering. FORCE Certification
A/S er bemyndiget organ på en lang række direktiver og
forordninger og har notified body nummer 0200. Certificering
foregår akkrediteret iht. ISO 17065.

Ofte vælges certificering også frivilligt, da det giver den
højeste grad af troværdighed i godkendelsen.

Gennem FORCE Certification A/S foretages alle certificeringer
efter skrappe uvildighedsprincipper.

Innovation, Science and
Economic Development Canada
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Lokationer i Danmark

FORCE Technology
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
FORCE Technology
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm

FORCE Technology
Edisonsvej 24
5000 Odense C

FORCE Technology Hovedkontor
Park Allé 345
2605 Brøndby

FORCE Technology
Nordborgvej 81, L7-S14
6430 Nordborg

Kontakt kundecenter

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
+45 43 25 00 00
info@forcetechnology.dk
forcetechnology.dk

5146.2

kundecenter@force.dk
+45 43 25 14 50

